
DOKUMENTAI, REIKALINGI NEĮGALUMO LYGIUI NUSTATYTI 

Visi dokumentai turi būti pateikiami ne v÷liau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 
siuntimo į NDNT užpildymo dienos. 

Kreipiantis d÷l neįgalumo lygio nustatymo, dokumentai turi būti pristatomi šie: 

• užpildytas siuntimas į NDNT; 
• medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus ir konsultantų išvadas arba jų 

kopijas, nurodančias diagnozę, ligos, būkl÷s sunkumą ir (ar) organizmo funkcijų 
sutrikimo pobūdį bei sunkumą, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos 
(forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a); 

Papildomi organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį apibūdinantys dokumentai: 

• informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo 
įvertinimo skalę, raumenų būkl÷s vertinimą, jud÷jimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant 
jud÷jimo funkcijos sutrikimams; 

• informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, 
psichologinį asmenyb÷s tyrimą, patvirtinantys silpnaprotyst÷s laipsnį, elgesio, emocijų, 
valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos ligoms ir sutrikimams; 

• informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos 
sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams; 

• informuojantys apie kalbos įvertinimo išvadą, esant kalbos funkcijos sutrikimų. 

Dokumentus pateikti gali: 

• Asmens t÷vai (įt÷viai), glob÷jai ar rūpintojai. 
• Asmenį gydantis gydytojas, jei dokumentai yra elektronin÷s formos. 

Asmens t÷vai (įt÷viai), glob÷jai ar rūpintojai papildomai pateikia šiuos dokumentus: 

• Prašymą d÷l neįgalumo lygio nustatymo (asmenims iki 18 metų amžiaus) (prašymą 
galima užpildyti ir atvykus į NDNT arba užpildyti prašymo formą internete ir 
atsispausdinti) 

• asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatyb÷s kortelę arba leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatyb÷s kortelę 
arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstyb÷s 
elektronin÷s valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektronin÷ paslauga ir d÷l 
neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu; 

• esant reikalui, pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos 
pažymą d÷l specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo pagal Mokinio 
specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius d÷l išskirtinių gabumų) 
pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir 
specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. V-1775; 

• 3x4 cm dydžio nuotrauką; 



Jei dokumentus pateikia glob÷jai (rūpintojai), papildomai pateikiama glob÷jo (rūpintojo) asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens 
tapatyb÷s kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). 

Asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai. Tam reikia 
tur÷ti asmens dokumentų originalus. 

Jei dokumentai yra siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos 
įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos 
konsulinio pareigūno. 

 

 

 


